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Οξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ηε ζπληαγκαηηθόηεηα ησλ
πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο πνπ αθνξνύλ ζηελ
δηνίθεζε ησλ ΑΕΙ
του Παναγιώτη Μαντζούφα
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Σπληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ
ΑΠΘ
Οη πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ ΑΔΙ δελ έρνπλ ηελ ηππηθή κνξθή ελφο
λνκνζρεδίνπ. Απνηεινχλ έλα αλνηρηφ θείκελν βαζηθψλ ζθέςεσλ πνπ
εκπεξηέρνπλ -αλάκεζα ζηα άιια- αιιαγέο ζηελ δηνίθεζε ησλ ΑΔΙ, ρσξίο
φκσο λα δηεπθξηλίδνληαη κε ζαθήλεηα νπζηψδε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηηο αξκνδηφηεηεο, ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηε ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ, ελψ
ζε πνιιά ζεκεία πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο
κηαο γεληθήο θαηεχζπλζεο. Υπφ απηή ηελ έλλνηα δελ ζα είλαη αζθαιήο
θαη αμηφπηζηε ε απνηίκεζή ηνπο ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκβαηφηεηά ηνπο κε
ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν είλαη
ζεκηηφ λα ππελζπκίζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο
απηνδηνίθεζεο φπσο ζπλάγνληαη απφ ην άξζξν 16 παξ. 5, 6 ηνπ
Σπληάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα πεξηζψξηα λφκηκσλ
αιιαγψλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Η πιήξεο απηνδηνίθεζε ησλ ΑΔΙ καδί κε ηελ ειεπζεξία ηεο
επηζηήκεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο
εγγπήζεηο ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο δειαδή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ εληφο θαη εθηφο παλεπηζηεκίνπ. Καηά ην
Σχληαγκα (άξζξν 16 παξ. 5) ε αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε. Δηδηθά ην παλεπηζηήκην απνηειεί ην
κφλν απηνδηνηθνχκελν ζεζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη, κε ξεηή ζπληαγκαηηθή
πξφβιεςε, απφ ηελ πιήξε απηνδηνίθεζε ησλ εηδηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ. Η
παλεπηζηεκηαθή απηνδηνίθεζε αλαιχεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο θαη
δεκνζηνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΑΔΙ. Η δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαιχπηεη
ηελ εμνπζία ησλ ΑΔΙ λα εθιέγνπλ ηα φξγαλα πνπ ηα δηνηθνχλ θαη λα ηα
ππάγνπλ ζηελ δηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή δνκή ηνπ απηνδηνηθνχκελνπ
πξνζψπνπ. Η δεκνζηνλνκηθή απηνηέιεηα αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ησλ ΑΔΙ, ζηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ
θαη ζηελ άζθεζε δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Η παλεπηζηεκηαθή
απηνηέιεηα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ θαλνληζηηθή απηνλνκία,
δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηδξπκάησλ λα εθδίδνπλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο
αλεμαξηήησο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. Αληίζεηα, ζην πεδίν απηφ, ν
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λνκνζέηεο είλαη ππεχζπλνο λα ζέζεη ην γεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ
ΑΔΙ, ππνρξενχηαη απφ ην Σχληαγκα λα ηα εληζρχεη νηθνλνκηθά θαη
νθείιεη λα αζθεί επνπηεία επί ηεο δξάζεο ηνπο. Δπνπηεχνπζα αξρή ησλ
ΑΔΙ είλαη ν αξκφδηνο Υπνπξγφο Παηδείαο. Η δηνηθεηηθή επνπηεία
αζθείηαη κφλν επί ζεκάησλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, πεξηνξίδεηαη κόλν ζηνλ
έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ νξγάλσλ
θαηά ακάρεην ηεθκήξην θαη ελ ακθηβνιία ππεξηζρχεη ε δηνηθεηηθή
απηνηέιεηα ηνπ πιήξνπο απηνδηνηθνχκελνπ παλεπηζηεκίνπ.
Η δηνίθεζε, αζθψληαο επνπηεία επί ησλ ΑΔΙ, έρεη ηελ επρέξεηα λα
πεξηνξίζεη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο κφλν ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πξάμεσλ ή λα ηνλ αλαζέζεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζε μερσξηζηά
παλεπηζηεκηαθά όξγαλα ή αθόκα θαη ζε αλεμάξηεηα όξγαλα εθηόο
ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο (π.ρ. Αλεμάξηεηεο Αξρέο),
δηαηεξώληαο γηα ηνλ εαπηό ηεο ην δηθαίσκα θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ
λνκηκόηεηαο θαηά πεξίπησζε.
Η απηνδηνίθεζε δελ ζπληζηά κφλν ζεζκηθή εγγχεζε, απνηειεί
ηαπηφρξνλα θαη δηθαίσκα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο λα αμηψλεη
ηελ δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θχθιν ησλ
θαζεθφλησλ ηεο. Μνινλφηη ηα παλεπηζηήκηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ην
Σχληαγκα σο ηδξχκαηα (θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο εμάξηεζεο
απφ ην θξάηνο), απηά δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλνπ ζθνπνχ κέζσ ηεο παξνρήο
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θπξίσο είλαη ζχλνια πξνζψπσλ πνπ
ζπγθξνηνχλ ηε ζεζκηθή θαη εθπαηδεπηηθή ελφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη
ησλ δηδαζθνκέλσλ. Οη παλεπηζηεκηαθνί δελ είλαη απιά κέιε κηαο
δεκφζηαο ππεξεζίαο, νχηε νη θνηηεηέο απινί ρξήζηεο ππεξεζηψλ, αιιά
παξάγνληεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ κε βάζε ηελ πιήξε
απηνδηνίθεζε θαη ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε
ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε παλεπηζηεκηαθή απηνδηνίθεζε δηαθξίλεηαη
ζε δχν, ζπρλά δπζδηάθξηηα, πεδία αξκνδηνηήησλ: ζην πεδίν ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ζην
πεδίν ηεο δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ κέζσλ. Η δηνίθεζε
ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ππνζηεξίδεη θαη ππνβνεζά ηελ αθαδεκατθή
δηνίθεζε θαη θαηά ηνχην δηαπιέθνληαη. Όζν εγγχηεξα βξίζθεηαη έλα
δηνηθεηηθφ θαζήθνλ ζην ζηελφ ππξήλα ηεο επηζηεκνληθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν εληνλφηεξα εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο απηνδηνίθεζεο.
Σην ζηελφ ππξήλα ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ
εκπίπηνπλ: α) ε θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ε επηινγή
ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο δηδαζθαιίαο απφ φινπο φζνη
κεηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, β) ε επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηα αξκφδηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα ησλ
παλεπηζηεκίσλ ζηα νπνία κεηέρνπλ παλεπηζηεκηαθνί ηνπ ίδηνπ
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παλεπηζηεκίνπ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη άιισλ παλεπηζηεκίσλ θαη γ) ε
απνλνκή αθαδεκατθψλ ηίηισλ. Ο λνκνζέηεο δηακνξθψλνληαο ηελ
νξγαλσηηθή δνκή ησλ ΑΔΙ, κνινλφηη δελ δεζκεχεηαη λα αθνινπζήζεη έλα
ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ πξφηππν ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, νθείιεη λα
ζεβαζηεί ηηο παξαπάλσ θαλνληζηηθέο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία.
Γπζηπρψο ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο δελ μεθεχγεη απφ ηελ
ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε νξγαλσηηθνί λφκνη ησλ
παλεπηζηεκίσλ, νη νπνίνη κε ην πιήζνο ησλ ιεπηνκεξεηαθψλ ξπζκίζεσλ
θαη ησλ αλαηξνπψλ πνπ επαγγέιινληαη ζπξξηθλψλνπλ ηελ απηνδηνίθεζε
θάησ απφ ην βάξνο ελφο λνκνζεηηθνχ πιεζσξηζκνχ. Η αλαγλψξηζε φηη ν
λνκνζέηεο δηαζέηεη επξχηαηα πεξηζψξηα λα νξγαλψζεη ηνλ
παλεπηζηεκηαθφ ρψξν, ρσξίο νπζηαζηηθέο ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο,
αιιά θαη ρσξίο ζεβαζκφ ζηελ παλεπηζηεκηαθή παξάδνζε θαη ηηο
ιεηηνπξγηθέο ιχζεηο πνπ καο έρεη θιεξνδνηήζεη, δίλεη ηελ αίζζεζε φηη
πξνηείλνληαη αιιαγέο ζε έλα ππνηηζέκελν λνκνζεηηθφ θελφ, φπνπ φια
ρξήδνπλ ξηδηθήο αλαδηνξγάλσζεο. Η πξφηαζε δελ αληηκεησπίδεη ην
ελδερφκελν λα μεθχγνπκε απφ ην ζρήκα ελφο θνηλνχ ηχπνπ
παλεπηζηεκίνπ κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Οη
ζπλζήθεο θαη ε πείξα ηνπ παξειζφληνο επηβάιιεη λα επαλεμεηάζνπκε ηνλ
εληαίν ηχπν, εηζάγνληαο εμαηξέζεηο π.ρ. γηα ηηο ηαηξηθέο ζρνιέο, φπνπ νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν σο πξνο ην κέγεζνο ηεο ζρνιήο, ην πξνζσπηθφ θαη
ηελ ζπλχπαξμε θιηληθψλ κε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη ζεκαληηθέο. Δδψ
ίζσο απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο απφ φηη ζηηο άιιεο
ζρνιέο.
Τν νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ εηζήγαγε ν λ. 1268/82, ην νπνίν
εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηηο βαζηθέο ηνπ επηινγέο, ραξαθηεξίδεηαη
απφ κεγάιε πνηθηιία νξγάλσλ πνιπκειψλ, νιηγνκειψλ θαη
κνλνπξφζσπσλ ζηα νπνία θπξίαξρν είλαη ην ζηνηρείν ηεο ζπκκεηνρήο
φινπ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ αλεμαίξεηα. Βαζηθή
κέξηκλα ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα πεηχρεη επξεία αληηπξνζσπεπηηθφηεηα
φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηα βαζηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα θαη αλαινγηθή
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Καηά
θαλφλα ηα πνιπκειή παλεπηζηεκηαθά φξγαλα φπσο ε ζχγθιεηνο, θαη νη
γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο ζρνιήο, ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ ηνκέα
εθαξκφδνπλ ηνλ θαλφλα ηεο άκεζεο θαη θαηά πεξίπησζε ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο ζπκκεηνρήο, ελψ αλαιακβάλνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αξκνδηφηεηεο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα. Αληηζέησο ηα νιηγνκειή
φξγαλα φπσο ην πξπηαληθφ ζπκβνχιην, ε θνζκεηεία θαη ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο απνηεινχληαη θπξίσο απφ εθιεγκέλα κέιε θαη
αζρνινχληαη κε ηξέρνληα ζέκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο.
Τν πξνηεηλφκελν νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο
δηαηεξεί ηε Σχγθιεην κε αξκνδηφηεηεο αθαδεκατθήο δηνίθεζεο θαη
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εηζάγεη ην Σπκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο κε δηνηθεηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο
αξκνδηφηεηεο πνπ απνηειείηαη απφ κέιε άκεζα εθιεγκέλα, ηα νπνία
επηιέγνπλ ηα ππφινηπα κέιε εθηφο ηδξχκαηνο, εθ πξνζσπηθνηήησλ. Σην
βαζκό πνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξόπνο, ε ζύλζεζε θαη ε
αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο θαη ην εηδηθόηεξν
ζύζηεκα εθινγήο ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, όπσο θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο ησλ κε εθιεγκέλσλ κειώλ, δελ κπνξεί λα γίλεη θαλελόο
είδνπο εθηίκεζε σο πξνο ηελ ζπληαγκαηηθόηεηα ησλ πξνηάζεσλ.
Αζπκβίβαζηε πξνο ηελ απηνδηνίθεζε ζα ήηαλ ε ζπγθξόηεζε ηνπ
Σπκβνπιίνπ από εμσηεξηθά κέιε πνπ δηνξίδνληαη από ην λόκν ή
πξνηείλνληαη από κε παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο έζησ θαη κε
κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή.
Δπίζεο αζάθεηα ραξαθηεξίδεη θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ νξγάλνπ (π.ρ. ην Σπκβνχιην είλαη θνξπθαίν φξγαλν δηνίθεζεο πνπ
εγθξίλεη θαη δελ θαηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ). Τν ίδην πξέπεη λα
εηπσζεί θαη γηα ην «αλεμάξηεην» φξγαλν ζην νπνίν ζα ινγνδνηεί θαη απφ
ην νπνίν ζα ειέγρεηαη ην Σπκβνχιην. Τν ζπγθεθξηκέλν όξγαλν ζα
κπνξνύζε λα αζθεί έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη κόλν -ππνθαζηζηώληαο ην
θξάηνο ζηελ επνπηηθή ηνπ ιεηηνπξγία- γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
πνπ ζα νξίδνληαη από ην λόκν, ελώ ηνλ ηειηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο ζα
πξέπεη λα ηνλ δηαηεξεί, ζύκθσλα κε ην Σύληαγκα, ην Υπνπξγείν
Παηδείαο.
Γεληθή, σζηφζν, δηαπίζησζε είλαη φηη γηα ηηο αθαδεκατθήο θχζεσο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ (π.ρ. ζηξαηεγηθή αλάπηπμε θαη δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο) ηίζεηαη έλα ζέκα ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν ελφο
πιήξνπο απηνδηνηθνχκελνπ ηδξχκαηνο πνπ πξέπεη ηα αθαδεκατθά
ηνπιάρηζηνλ, φξγαλά ηνπ λα εθιέγνληαη απφ έλα θαηά ην δπλαηφλ
αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν πνπ λα απνηειείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο κε δηαβαζκηζκέλε βέβαηα ζπκκεηνρή.
Δπίζεο ην Σπκβνχιην δηαζέηεη Πξφεδξν απφ ηα εμσηεξηθά κέιε ηνπ θαη
επηιέγεη θαη ηνλ Πξχηαλε κε αλνηρηή δηεζλή πξφζθιεζε απφ ηελ
αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ωζηόζν ην
ζύζηεκα ηεο επηινγήο θαη όρη ηεο εθινγήο είλαη δύζθνια ζπκβαηό κε
ηελ πιήξε απηνδηνίθεζε ησλ ΑΕΙ, δεδνκέλνπ όηη ν Πξύηαλεο έρεη
ηελ επζύλε ηεο αθαδεκατθήο δηνίθεζεο ηνπ ηδξύκαηνο καδί κε ηελ
Σύγθιεην. Θα είλαη έλα επηιεγκέλν -ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη κε πνην
ηξφπν ζα γίλεηαη ε επηινγή- φξγαλν ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα θαη εθφζνλ
είλαη θαζεγεηήο άιινπ παλεπηζηεκίνπ ζα ηνπ «…πξνζθέξεηαη ζέζε
θαζεγεηή ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν, ζην ίδξπκα ζην νπνίν
εθιέρζεθε» (ελλ. Πξχηαλεο). Πψο φκσο ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα εθιεγεί
θαζεγεηήο ζην ίδξπκα πνπ επηιέγεηαη σο Πξχηαλεο, αλ δελ πξνεγεζεί
πξνθήξπμε ζέζεο θαη ζεηηθή απφθαζε εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο; Θα είλαη
Πξχηαλεο ππφ αίξεζε; Θα πξνεγεζεί ε εθινγή θαη ζα αθνινπζήζεη ε
4

www.constitutionalism.gr

επηινγή ηνπ; Θα δεκηνπξγεζεί πξνζσπνπαγήο ζέζε θαηά παξέθθιηζε
ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο; Απηά είλαη απηνλφεηα εξσηήκαηα πνπ αθήλεη
εληειψο αλνηρηά ε δηαβνχιεπζε θαη ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ
αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ηελ πιήξε απηνδηνίθεζε ελφο ηδξχκαηνο. Η
απιή έθθξαζε γλψκεο απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα γηα ην
πξφζσπν ηνπ Πξχηαλε είλαη ππνηηκεηηθή γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη
ζίγεη επζέσο ηελ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε απηνδηνίθεζε.
Τέινο, πξνβιεκαηηθήο ζπληαγκαηηθφηεηαο είλαη θαη ε επηινγή ηεο
Σρνιήο σο βαζηθήο αθαδεκατθήο κνλάδαο πνπ απνλέκεη πηπρία θαη ε
ζπλαθήο ππνβάζκηζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηνκέσλ. Γηα λα είλαη
πιήξεο ε απηνδηνίθεζε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηελ κηθξφηεξε δπλαηή
κνλάδα νξγάλσζεο ησλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη’
αληηζηνηρία ησλ εηδηθφηεξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο (φπσο ν
ηνκέαο θαη ε δηδαθηηθή κνλάδα). Επεηδή, όπσο επηζεκάλζεθε
παξαπάλσ, ε παλεπηζηεκηαθή απηνδηνίθεζε είλαη παξαθνινύζεκα
θαη εγγύεζε ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, ζα ζπληζηνύζε έκκεζε
πξνζβνιή ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο λα νξγαλώλνληαη νη ζπνπδέο
θαη λα παξέρνληαη πηπρία γεληθνύ ηύπνπ ζε επίπεδν ζρνιήο πνπ λα
κελ αληηζηνηρνύλ ζε θαζηεξσκέλα αθαδεκατθά αληηθείκελα θαη ζηηο
γλσζηηθέο εηδηθόηεηεο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ. Πέξαλ ηεο
γεσγξαθηθήο, δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο αλαζηάησζεο πνπ ζα
πξνθιεζεί, ζα αλαηξαπεί έλα πξφηππν νξγάλσζεο κε αθαδεκατθή
θαηαλνκή ζε ζρνιέο, ηκήκαηα, ηνκείο πνπ ιεηηνπξγεί ζε γεληθέο ζσζηά
θαη αληαπνθξίλεηαη ζε έλα απηνδηνηθνχκελν παλεπηζηήκην. Τν
παλεπηζηήκην δελ είλαη έηνηκν ζε ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ λα ππνδερζεί
κάδεο θνηηεηψλ ζε έλα πξψην αθαδεκατθφ έηνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ
εηζαγσγή ζε θαλνληθέο ζπνπδέο.
Οη παξαπάλσ ζχληνκεο παξαηεξήζεηο πεξηνξίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο
ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη δελ
επεθηείλνληαη ζηα άιια ζέκαηα πνπ ζίγεη. Σε θακηά πεξίπησζε, γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
νινθιεξσκέλε ζπληαγκαηηθή απνηίκεζή ηνπο. Η θηινδνμία ηνπο
πεξηνξίδεηαη ζην λα επηζεκάλνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ
λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ εθφζνλ παξακείλνπλ
φπσο πξνηείλνληαη. Τέινο, δελ αμηνινγνχλ ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηελ νπνία, βέβαηα, εχθνια ν
θαζέλαο κπνξεί λα θαηαιάβεη ….
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